
Tel:0046707583441 
 

 مبارزان 
کمونيست

)13شماره  (      
هيجدهم اسفند  يكهزار و سيصد هشتاد و 

 هشت

 :سردبير
 اسد نودينيان

 

)منصور حکمت(سوسياليسم جنبش    بازگرداندن اختيار به انسان است . اساس سوسياليسم انسان است   

 
حتی صريح تر از آن، همين جناح اصولگرايان به کاری بودن ضربه ای که مردم معترضدر 

واقعيت اين . به پيکره کليت نظام زده بودند اعتراف کردند" عاشورا" آبان و روز 13روزهای 
است که آن ضربه ها توازن بين دو جناح حکومتی را به نفع جناح خامنه ای سنگين تر کرد، پايه 

 بهمن را گذاشت، توازن جديدی بين جناحها ايجاد کرد، جناح سبز را به ابراز همدردی 22حوادث 
و " ساختارشکنان"آشکارتر با نظام، به همراهی آشکارتر با خامنه ای برای حفظ نظام کشاند و به 

ی که در اين دو روز عليه جمهوری اسالمی شعار دادند و مزدوران سپاه و " افراط کاران"به 
، ترس از 57ترس از تکرار اين حوادث در سالگرد انقالب . بسيج را تنبيه کردند حمله بردند

قدرتمندترشدن جنبش مردم برای بزير کشيدن جمهوری اسالمی، جناح سبز را به حاشيه رانده 
است و ميدان را برای اصولگرايان، بعنوان جناحی که سرکوبصص را تنها راه نجات نظام می 

رفت، فوائد سرکوب خود، فوائد 4در اين روز خامنه ای از جناح رقيب پيشی گ. داند بازتر نمود
 بهمن روز تقابل مشترک هر دو 22. روی آوری سبزها به جناح اصولگرايان را به رخش کشيد

:در  اين شماره همچنين  ميخوانيد  

info1@mobarez-k.com 

! مارس، روز مبارزه عليه جمهوری اسالمی8   
 

 سال است که جنبش رهائی زنان در ايران پرچم برابری طلبی و 30بيش از 
عدالتخواهی را در برابر با يکی از هار ترين و ضد زن ترين دولتهای جهان بر 

 تاکنون مبارزه ای دائمی زنان در دانشگاهها، 57از اسفند ماه سال . افراشته اند
مدارس، محل کار، خيابانها، زندانها، در صف های خريد و در منازل عليه 

اين مبارزات هشت مارس، روز . آپارتايد جنسی و قوانين اسالمی آن ادامه  دارد
اين جنبش در طی سه . جهانی زن را عمال بر اين رژيم آدمکش تحميل کرده است

دهه اخير بعنوان يک جنبش قوی و اجتماعی يک روز دست از سر جمهوری 
اسالمی بر نداشته و هر روزه با اوباشان حزب اهللا و بسيج و خوهران زينب و 

جنبش زنان در . نيروهای انتظامی در معابر و مکانهای عمومی در گير بوده اند
ايران با اين تاريح و با اين مقاومت و مبارزه و تجربياتی که پشت سر دارند 
توانستند نقش برجسته و تحسين برانگيزی را در جريان اعتراضات وسيع و توده 

.                       ماهه گذشته برای خالصی از شر دولت اسالمی ايفا کنند9ای   
 
روز زن امسال را می تواند به روز اعتراض و راهپيمائی زنان و کليه مردم به 
قوانين اسالمی ضد زن، به روز اعتراض به حکومت اسالمی با شعارهای 

خامنه ای قاتله " ، " مرگ بر اين حکومت ضد زن"، " مرگ بر ديکتاتور"
و لغو آپارتايد جنسی و  " حجاب اجباری نمی خواهيم" و " واليت اش باتله

روز هشت مارس را بايد جشن گرفت، در تمام . سنگسار و غيره تبديل شود
اشکال ممکن آن را به روز اعتراض عليه بيحقوق زنان در ايران و به روز 
اجرای مراسمهای بزرگ و عمومی و بعنوان روز اعتراض برای بزير کشيدن 

رهائی زنان از دست توحش اسالمی و قوانين آن و . حکومت اسالمی  تبديل کرد
سنت و فرهنگ عقب مانده و مرد ساالرانه بدون سرنگونی جمهوری اسالمی 

.                                                                                     ممکن نيست  
 
هشت مارس روز جهانی زن، روز برابری طلبی و اعتراض عليه بی عدالتی در 

مبارزان کمونيست اين روز را به تمام زنان در دنيا و بويژه به . سطح دنيا است
زنان در ايران که اکنون درگير مبارزه مستقيم و حاد با حکومت اسالمی هستند 

جنبش زنان در ايران  بخشی از آن جنبش و صف آزاديخواهی . تبريک ميگويد
در جهان است که در طی سه دهه اخير هر روزه از نو فرياد می کشد که جامعه 

.                                   ايران و زنان در آن حکومت اسالمی را نمی خواهند  
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 زنده باد مبارزه زنان برای رهائی 
 آزادی، برابری،حکومت کارگری
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  بهمن و جنبش 22جمهوری اسالمی بعد از 
!مردم برای بزير کشيدن آن  

 
  بهمن بحث حول رويدادهای اين روز، جمهوری اسالمی22بدنبال 

  بعد از آن، اپوزيسيون خانوادگی اش، جنبش اعتراضی مردم، 
 سياست کشورهای غربی در قبال تحوالت ايران درميان نيروهای 

همه بر اين تاکيد دارند که در. سياسی چپ و راست باال گرفته است  
  پرتو رويدادهای اين روز اوضاع تغيير کرده و تعاريف جديدی از
.  اوضاع بدست داده اند و اين نوشته به همين موضوع می پردازد  

 
" ميليونی50حمايت " بهمن را بنام پيروزی خود بر جناح رقيب، بنام 22جناح خامنه ای مراسم 

سکوئی برای سروسامان دادن " پيروزی"و از آن " حمايت"در بوق کرده است و ميخواهد از آن 
 بطور 1388مهدی کروبی در پيام سوم اسفند . به وضع خود و گسترش حمله به مردم بسازد
مجوز بدهيد که در ميدانی از تهران : " .... ضمنی برتری جناح رقيب را پذيرفت و نوشت

قبال به همين طريق، ." راهپيمائی از طرف ما بر گزار شود تا اقليت و اکثريت مشخص گردد  

 .    مارس، تاآيدي بر مصاف هاي  تاآنوني٨
  

 گراميداشت روز جهاني زن در ايران تحت حاآميت استبداد سياسي، مراسمي 
 مساله زنان، جنبش برابري طلبانه. شناخته شده در ابعاد ميليوني جامعه است

  حقوق زن، مقابله با زن ستيزي، سنگسار، مردساالري و آپارتايد جنسي در 
 سي سال گذشته، در شكل اعتراضات سياسي و مدني در مقابل جمهوري ا
 سالمي و استبداد مذهبي، بخش جدايي ناپذير و پيگير اعتراض سياسي ـ 

 طبقاتي جامعه بوده،        
     نسان نودينيان                  3                                                    بقيه  در  صفحه 

  4    صفحه .قيام عليه شرايط اقتصادی
  5صفحه   !        کمون فنا ناپذير است

 نسان نودينيان    
    

!نزاع دو جناح حکومتی با هم و جنگ مشترک آنها با مردم  
 

  4مجيد حسينی                صفحه 

 
!در حاشيه سه خبر  

!  مارس و تهديد فعالين جنبش زنان از طرف رژيم8  
  مارس روز جهانی زن ، رژيم بار ديگر به سياست شناخته شده8در آستانه 

طبق خبر رسيده .  خود، تهديد و دستگيری و فراخواندن فعالين جنبشهای اعتراضی پرداخته است
مجيد اداره اطالعات رژيم چند تن از فعالين جنبش کارگری و فعالين جنبش زنان را از جمله 

حميدی، خالد مرادويسی، مهرداد امين وزيری، برهان سعيدی، وفا قادری، سوسن رازانی، 
کورش بخشنده و ليال خليلی را به اداره اطالعات سنندج احضار کرده و آنها را تحت فشار قرار 

  6بقيه  در صفحه .                                     مارس شرکت نکنند8داده اند تا در مراسم 
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حتی صريح تر از آن، همين جناح اصولگرايان به 
کاری بودن ضربه ای که مردم معترض در روزهای 

به پيکره کليت نظام زده " عاشورا" آبان و روز 13
واقعيت اين است که آن ضربه ها . بودند اعتراف کردند

توازن بين دو جناح حکومتی را به نفع جناح خامنه ای 
 بهمن را گذاشت، 22سنگين تر کرد، پايه حوادث 

توازن جديدی بين جناحها ايجاد کرد، جناح سبز را به 
ابراز همدردی آشکارتر با نظام، به همراهی آشکارتر 
با خامنه ای برای حفظ نظام کشاند و به 

ی که در اين دو " افراط کاران"و به " ساختارشکنان"
روز عليه جمهوری اسالمی شعار دادند و مزدوران 

ترس از تکرار . سپاه و بسيج را تنبيه کردند حمله بردند
، ترس از 57اين حوادث در سالگرد انقالب 

قدرتمندترشدن جنبش مردم برای بزير کشيدن جمهوری 
اسالمی، جناح سبز را به حاشيه رانده است و ميدان را 
برای اصولگرايان، بعنوان جناحی که سرکوب را تنها 

در اين روز خامنه . راه نجات نظام می داند بازتر نمود
ای از جناح رقيب پيشی گرفت، فوائد سرکوب خود، 
فوائد روی آوری سبزها به جناح اصولگرايان را به 

 بهمن روز تقابل مشترک هر دو جناح 22. رخش کشيد
در هم چون . رژيم با مردم سرنگونی طلب بود

وضعيتی دولت اسالمی توانست با سرازير کردن نيرو 
از سراسر کشور و تمرکز حمله بر تهران اين روز را 

در اين روز، تشتت در ميان صفوف . از سر بگذراند
سبزها آشکارتر گرديد و رفسنجانی درمراسم شرکت 
کرد و چند خيابان آنطرف تر سر مهدی کروبی را 

.                                   شکستند و فراری اش دادند  
 
 

 بهمن و سبزها 22اگربشود جناح خامنه ای را برنده  
را بازنده آن به حساب آورد، بازندگان اين روز هر دو 
جناح حکومتی اند و پيروز آنرا مردمی بايد دانست که 
در تهران و شيرازو اصفهان و سمنان با شعارهای 
مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر واليت فقيه و آزادی 
زندانيان سياسی و با پرت کردن حجابها از باالی سر 
بزرگترين تدارک سياسی و نظامی جمهوری اسالمی 

هنوز تکليف جنگ بين مردم و جمهوری . عبور کردند
اسالمی و صف آرائی بين اين دو در برابر هم به 
سرانجام نرسيده و حريف اصلی نظام در صحنه است 
ترس از تحرک آتی آن دلهره سران دولت اسالمی را به 

اما خارج از تبليغات و . حد نهائی رسانده است
جنجالهای رژيم، دولتی که به حال و روزی افتاده است 

 ديماه و در 6 آبان و 13که بقاء و نفس وجودش در 
بسياری از روزهای ديگر به خطر می افتد و با تدارک 

 بهمن که از يک ماه قبل سرگرم اش 22نظامی برای 
بود، خود را پيروز ميخواند، جان بدر بردنش را 

مينامد، معلوم ميشود چنين دولتی حالش خوب " حماسه"
در حقيقت . نيست و مرگ را در چند قدمی خود می بيند

دولت جمهوری اسالمی ضعيف تر و ضربه پذيرتر از 
 بهمن 22تبليغاتی است که حول  شاخ و بال خود بعد از 

براه انداخته است و اين را جنبش اعتراضی مردم حس 
کرده اند و عدم آلترناتيو چپ و يا راست در برابر آن 
. تنها عامل ماندگاری اين رژيم جانی تا کنون بوده است
وجود فراکسيون در مجلس، مناظره های تلويزيونی 
سران حکومت، بستن زندان کهريزک، مقصر دانستن 
قاضی مرتضوی، تعيين هيئت برای تحقيق پيرامون 
جنايت در کوی دانشگاه، ماندگاری رفسنجانی در 
مجلس خبرگان، امکان فعاليت تقريبا آزادانه سران 

در بغل دست حکومت، " فتنه"جنبش سبز، تحمل جناح 
خواهی جمهوری اسالمی نيست " دمکراسی"ناشی از 

هيوالی . و اوضاع آشفته درونی آن را نشان ميدهد
خيزش مردم سايه مرگ را بر باالی سر اين صف 

سطح توقعات مردم از زندگی، اقشار مختلف 
بورژوازی ايران را به سمت حمايت ازدو جناح 

اليه هايی از آن برای حفظ . حکومتی سوق داده بود
مناسبات سياسی و اقتصادی موجود و برای پس زدن 
. مردم به اصولگرايان و يا به سبزها اميد بسته بودند
خيل روشنفکران جيره خوار و رسانه های مختلف 
وابسته به اين جناحها همراه با رسانه های غربی به 
نفع يکی از اين جناحها شب و روز رو به مردم 

اما با قطع اميد کردن از سبزها . سمپاشی ميکردند
بخش عمده طبقه بورژوا متوجه خطرناک بودن 
اوضاع و تنگ تر شدن دايره عمل جناح خامنه ای 
شده اند و مجبورند برای نجات مملکت چاره ای 
بينديشند و سد جديدی را در برابر مبارزات 

.         آزاديخواهانه و مدرن در جامعه ايجاد بنمايند  
 
 
اگر پيدا شدن سروکله جريان ديگری، اما مردم پسند 
تر خارج از حيطه اين دو جناح بيکی از احتماالت 

 بهمن تبديل شده است، بازسازی 22ممکن بعد از 
ارتجاع اسالمی توسط جناح خامنه ای، کودتای 
نظامی، يا ادامه وضع موجود و در نتيجه آن 
فروپاشی نظام اسالمی از جمله احتماالتی است که 

امکان وقوع هر يک از اين . ميشود به آنها فکر کرد
احتماالت و نتايج سياسی حاصل از آنها متفاوت اند 

اما امکان . و اين جوانب مورد بحث اين نوشته نيست
اينکه حيزش مردم به سرنگونی جمهوری اسالمی 
منجر شود و چپ جامعه به نيروی قابل توجهی از 

متاسفانه نيروها و . نظر اجتماعی تبديل بشود هست
احزاب چپ تا کنون نتوانسته اند متناسب با اوضاع 

سير حوداث بهر شکلی پيش برود . جوابگو باشند
بطور يقين نظام اسالمی موجود در شکل و قواره 
فعلی باقی نخواهد ماند و مردم در ايران، جوانان، 
کارگران و زنان اين نظام قرون وسطائی را نمی 

.                                                       خواهند  
 

  مجيدحسينی
majid.hosaini@gmail.com 

k.mobarez@yahoo.se 
2010 مارس 2  

.                                      متشتت گسترده است  
 

 بهمن، تضعيف و 22بنابراين نتيجه مهم حوادث 
بقول بعضی ها پايان جنبش سبز نيست، بلکه مسجل 
شدن ناتوانی دولت اسالمی بر اعاده نظم بر جامعه 
از نظر طبقه سرمايه دار ايران و کشورهای غربی 

حاشيه ای شدن بيشتر سبزها، نظرها و توجه . است
طبقه بورژوازی ايران را بر ناکارائی جناح 

 ماه تمام است اين 9. اصولگرا متمرکز کرده است
 ماه 9دولت با تمام قدرتش با مردم در افتاده است، 

است اين دولت فرصت دارد که بار ديگر صالحيت 
حکومت کردن خود را نشان طبقه سرمايه دار ايران 

اما اين جناح نه . بدهد و قيام مردم را خاموش سازد
تنها نتوانسته در اين مدت خيزش مردم را به عقب 
براند، به انسجام نظام حکومتی آن و نهادهای اصلی 
. اش از طرف مردم ضربات جدی وارد شده است

موقعيت ضعيف " عاشورا" آبان و 13اگر روزهای 
 بهمن ترديدهای 22سبزها را ضعيف تر کرد، روز 

جدی در مورد دولت اسالمی و فوائد نگاهداری اش 
در ميان طبقه بورژوازی ايران و در غرب و در 

از نظر . ميان کشورهای خاورميانه را تقويت نمود
اينها وجود خود اين دولت دارد به منشاء خطر برای 

ادامه . حفظ سرمايه و مناسبات آن تبديل ميشود
بحران سياسی در ايران، مقاومت و تعرض مردم، 

وارد شدن آنها به جنگ و گريز خيابانی با " خطر"
دولت اسالمی، رشد عدالتخواهی در ابعاد اجتماعی، 
امکان بميدان آمدن طبقه کارگر برای شکل دادن به 
نظام سياسی آتی، استراتژيسين های بورژوائی را به 

اينها ميدانند . خطير بودن اوضاع آگاه کرده است
 بهمن نتيجه 22دست باال داشتن جناح خامنه ای در 

پيروزی جناح خامنه ای بر جنبش اعتراضی مردم 
نبود، بلکه محصول ناتوانی سبز در مهار اين جنبش 

مشکل اصلی اينها نخواستن اين دولت از طرف . بود
. مردم است و اين مشکل به جای خود باقی است
کشورهای مرتجع خاورميانه، امارات خليج و خليفه 
های گمارده شده اين منطقه از ادامه و تاثير 
مبارزات آزاديخواهانه مردم در ايران بر خاورميانه 
نگرانند و اين نگرانی عاملی است در تغيير سياست 
آنها نسبت به جمهوری اسالمی و همکاری بيشتر اين 

اين همکاری احتماال از کانال . کشورها با غرب
مخالفت شديدتر با برنامه اتمی ايران و  حمايت آن 
از گروه های حماس و حزب اهللا و دخالت در عراق 

.                         و غيره خود را نشان خواهد داد  
 
 
با نااميد شدن غرب از توانائی هر دو جناح برای 
آرام کردن مردم، با نگرانی کشورهای خاورميانه از 
ادامه اين اعتراضات و در راس آنها با راديکالتر 
شدن آن و قدرت گيری اجتماعی چپ و کمونيسم در 
. جامعه، معادالت و محاسبات پيشين بهم خورده است
امکان اينکه در قالب و نام ديگری و يا در اشکالی 
ديگر آلترناتيوی بورژوائی ديگری را برای کنترل 
اوضاع به جلو بفرستند هست و زمينه اش فراهم 

تغيير در اوضاع منجر به تغيير در . آمده است
آرايش سياسی سرمايه داران، به چاره انديشی جديد 
آنها بعنوان راه حل جديد به مجموعه احتماالت 
. ممکن در سير تحوالت  ايران اضافه شده است
ادامه وضع موجود و کشمکش مردم با دولت منجر 
به شکل گيری تشکلهای توده ای و بکار افتادن 
ابتکارات و روشهای جديد مبارزاتی در شهرها 

تا پيش از اين تحوالت ترس از قدرت . خواهد شد
گيری چپ و کمونيسم در ايران، ترس از باال رفتن 
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رده،               و در هر دوره اي به اشكال مختلف ابراز وجود آ
بر فضاي سياسي، اعتراض اجتماعي و به افق مقاومت          

اگر در آشورهاي اروپايي و      .   و تعرض دامن زده است    
ه اي در شكل                    ي غرب، روز جهاني زن به امري حاش
ر                 ي اث م ت اجتماعي ويژه اقشار و محافل نسبتا آوچك و آ

اما در ايران تحت      .   تشكلهاي زنان و فمنيست تبديل شده     
حاآميت استبداد سياسي، هشت مارس و جنبش زنان يك         
ر                            راب ه در ب ع ام راض ج ره اعت اسي و چه مساله سي
ر              فرهنگ، سنت و آنچه به آپارتايد جنسي و ستم آشي ب

د           ن ك ي ميت و            .   زنان است، ابراز وجود م ار حاآ ت ساخ
ان شكل                       ه زن ال ه مس ران ب استبداد اسالم سياسي در اي

ارزه بخش            .  سياسي و اعتراضي داده است  ب تالش و م
ر                         راب اومت در ب ق ه در شكل م ع ام عمده و اآثريت ج

هر  .   فرهنگ زن ستيز اسالم سياسي و نظام حاآم است          
روز در خانواده، دادگاههاي اسالمي، محلهاي آار اعم           
از آارگر و آارمند، در ميحط هاي آموزشي، مدارس و         
د         دانشگاه، محيط هاي ورزشي، در هنگام تفريح و خري
ل                 اب ق ان در م روزانه مقاومت و رودر رويي جنبش زن

ر          .   استبداد مذهبي وجود دارد    دگي زي مردم و جامعه زن
بش                     د، جن ن خواه ي م سايه و حاآميت اسالم سياسي را ن
راض                ن اعت برابري زنان در صف مقدم و هر روزه اي
اسي              ميت اسالم سي اجتماعي و نه به زندگي تحت حاآ

د   رار دارن ه و                  .   ق ع ام ان در ج ش زن ق ت و ن ي ع وق م
اعتراضات توده اي، در به عقب آشاندن استبداد سياسي 
ي                   ه بخش جداي و ستم آشي بر زنان در سي سال گذشت

در يك  .   ناپذير و پيگير جامعه ميليوني ما در ايران است        
بش              آالم شبح جنبش برابري زنان، ابراز وجود اين جن
ار و                راآز آ در اشكال مختلف اعتراضي، مدني، در م

ي است          ون ل           .   توليدي پاشنه آشيل نظام آن ي ن دل ي م ه ه ب
ودن                      ه ب ان ر زن ه ب ع ام است آه بخش قابل توجهي از ج

 . انقالب در ايران تاآيد دارند
 

گراميداشت روز جهاني زن در جامعه پر تالطم سياسي         
ان در                        ه زن ان ب ل ري ط راب ايران سنگر مبارزه و افق ب
اسي در شكل زن                        م و اسالم سي برابر آنچه نظام حاآ
ري زن           ستيزي، مردساالري و پايمال آردن حقوق براب

ا روي    . در جامعه بيان ميشود، ابراز وجود آرده است  ب
ان           آار آمدن جمهوري اسالمي جنبش برابري طلبانه زن

ن و هجوم خشن           ١٣٥٧ مارس   ٨در    با سرآوب خوني
ارزه       جمهوري اسالمي به زنان آغاز دوره جديدي از مب
ان و                   راضات زن خ اعت اري جنبش برابري طلبانه، در ت

بت شد                  ان و آزادي ث ري زن روز .   مدافعين حقوق براب
ا سرآوب خشن           ١٣٥٧جهاني زن در سال      در حالي ب

هوري                 گر جم وب دسته هاي حزب اهللا و نيروهاي سرآ
اه           اسالمي مواجه شد آه در جريان پيروزي قيام بهمن م
ل                    ك وده اي در ش راضات ت ت اي اع اي روزه ه درس
ه                          ه ب اد و حمل گ اري ن ب دي و بست ن تظاهرات، سنگر ب
د                ن م درت ارگانهاي دولت حاآم، با همبستگي سياسي و ق

ود                ه ب ت ذاش ارز و        .   اعتراضي را پشت سر گ ب ان م زن
جنبش برابري زنان جامعه بخش فعال و هميشه حاضر         

 و ٥٧دستاوردهاي پيروزي قيام  .   در پيروزي قيام بودند   
ه در        ع ام آن خودآگاهي سياسي و همبستگي آه در دل ج
ا                              ود، ب ده ب وجود آم ان  ب ري زن راب وق ب دفاع از حق

ا،  .    خاموش نشد   ٥٧مارس  ٨سرآوب خشن و خونين      ام
ا                        د ت ع ا ب ه ال ه در س به آتش زير خاآستري تبديل شد آ
ي و                دن آنون، اين جنبش در شكلهاي مختلف در شكل م

رده است                      راز وجود آ ي اب ات ق . اعتراض سياسي ـ طب
برگزاري مراسمهاي روز جهاني زن با وجود حاآميت     
م در هر دوره اي در شكل                           اآ ظام ح سياه و خونين ن
تجمعات و مبارزه براي احقاق حقوق زن، وجود داشته،       
اسي و سرآوب                   ط سي اين اعتراضات تحت هيچ شراي
ي                    دن اعي و م م راض اجت خاموش نشده و بر تداوم اعت

ان       .     خود پايفشاري آرده است    ه زن جنبش برابري طلبان

ي                       ات ق اسي ـ طب ا سي اس خصلت روز جهاني زن اس
ال زن و         .   است ك تالش سوسياليستها و مبارزان رادي

ردساالري،            ه م مرد، اعتراض به وضع موجود، علي
ار             ن زن ستيزي، در محيط آار و مراآز توليدي در آ
فعالين آارگري، مبارزه براي رفاه و تامين امنيت و           

ن         .   بهبود شرايط مناسب آار است     ي ما در تاريخچه ب
د                 م و شاه ه المللي روز جهاني زن شاهد مقاطعي م
ارز و                   ب ان م ال زن ر س ه ه م آ ي ت ي هس اي ه مصاف
سوسياليست دقيق و آگاهانه برايش تالش آرده اند، و         
زوده           به ذهنيت و استعداد و تاريخ اعتراض جامعه اف

اي   ١٨٥٧در هشتم مارس    .   اند  زنان آارگر آارگاهه
ه                    ا ب ك ري ورك ام وي ي پارچه بافي و لباس دوزي در ن
اهش               زد، آ م خيابانها ريختند و خواهان افزايش دست
ار                      اسب آ ن ا م ار ن ي ط بس ساعات آار و بهبود شراي

در .  جنگ جهانی اول درگرفت١٩١۴در سال . شدند
د           اروپا که مرکز جنگ بود، زنان انقالبی تالش کردن

ار      ١٩١۶و    ١٩١۵ مارس   ٨تظاهرات    را تحت شع
د   "   عليه جنگ امپرياليستی  " مرکزی   ن ن در .   برگزار ک

راد                   ١٩١٧سال   روگ ت ارگر در پ ان ک تظاهرات زن
ن                   انگ آغازي زاريسم، ب عليه گرسنگی و جنگ و ت

ی از             .   انقالب روسيه بود   ان ب ي ت کارگران شهر در پش
د                 ردن  ٨.   اين تظاهرات، اعالم اعتصاب عمومی ک

 به يک روز فراموش نشدنی در تاريخ        ١٩١٧مارس  
د           ل ش دي ب ه ت ي الب روس ق ه      .   ان ، در   ١٩۶٠در ده

ای              شه ب ن کشورهای آسيا و آفريقا و آمريکای التين ج
ود         ه ب ت ه          .   رهاييبخش بپا خاس اي در کشورهای سرم

ی و                      الب ق ارزات ان ب ا و م ه ش ب داری پيشرفته نيز جن
ز               ي ترقيخواهانه باال گرفته بود و جنبش رهايی زن ن

ا،      . اوج و گسترشی چشمگير يافت  در آمريکا و اروپ
ه و                         ردساالران ن م ي وان ود و ق ي ن و ق زنان عليه سن

د           ن ت بش      .   احکام اسارت بار کليسايی بپا خواس در جن
ن،            ي ن زنان موضوعاتی نظير حق طالق، حق سقط ج
ا                         ت ب دي ی، ض س ن ع آزار ج ن ی، م ل غ ن ش ي ام ت
ره                 ي ه و غ ار روزان هرزهنگاری، کاهش ساعات ک

ن                  .   مطرح شد  رخی از اي اين جنبش موفق شد در ب
م مارس             .   زمينه ها پيشروی کند    ت ظاهرات هش در ت

 زنان در دانشگاه برکلی در آمريکا گرد آمدند         ١٩۶٩
 . و عليه جنگ در ويتنام تظاهرات کردند

ان              ٣در روز چهارشنبه    اب ي ه خ ه ب ي رک  ماه مارس، زنان ت
د                  ه رون رفته و با پاره کردن حجاب و زير پا گذاشتن آن، ب
ان و دخالت                     ه زن اسالمی کردن ترکيه و تحميل حجاب ب

د           ردن . قوانين اسالمی در زندگی زنان در ترکيه اعتراض ک
ان اردوغان و احزاب                          ف ال خ ه از م ات سکوالر ک جريان

. اسالمی در ترکيه هستند، اين تجمع را فراخوان داده بودند         
که شد و                   پارچه های سياهی به عنوان نماد حجاب، تکه ت
راض خود                      اد اعت ري ه، ف ي رک زير پا گذاشته شد، تا زنان ت

 . عليه حجاب و قوانين ضد زن اسالمی را بيان کنند

راي           اقدام انقالبي زنان ترآيه، الگوي موثر و قابل اتكايي ب
ان در             ري زن راب ش ب ب ن ال، است     ٨ج ارس امس ر .   م اگ

 در اروپا بر محور و       ١٩١٦ و   ١٩١٥مارس  ٨تظاهرات  
ي           " شعار مرآزي  ست ي ال ري پ در آشورهاي     "   عليه جنگ ام

ايش                م ه ن اروپايي مارش گراميداشت روز جهاني زن را ب
گرسنگي، " گذاشت، اگر تظاهرات زنان در پتروگراد عليه        

ه       "   جنگ و تزاريسم   مارس امسال     ٨برگزار شد، در آستان
اي                      ه ت ي يت و ظرف ل اب جنبش زنان در ايران از توانايي و ق
ي             ان بااليي برخوردار است آه بتواند مراسم هاي روز جه
ل                 دي ب زن را به اعتراض عليه حجاب و سوزاندن حجاب ت

 .  آند

 ) آلمان( آلن٢٠١٠مارس ٤

   نسان نودينيان 

د                 وي در سي سال گذشته و هر سال در دامن زدن به افق ن
ان             بخش اعتراض جامعه در شكل دفاع از برابري و آرم
اسي             سوسياليستي، در دفاع از حقوق زنان و مقاومت سي
و مدني در مقابل استبداد سياسي و اسالم سياسي حضور            

و ما در شرايطي به استقبال روز جهاني زن         .   داشته است 
ه اي و                      اي حوالت پ خوش ت ميرويم آه جامعه ايران دست
خيره آننده اي در به نمايش گذاشتن اعتراضات توده اي،          

ه           ت رف ان در    .   و رو در رويي اعتراض خياباني قرار گ زن
ه            ت اين جنبش اعتراضي نقش موثر و نويد بخشي را داش

د .  اند حضور  .   و يكي از ستونهاي اعتراض خياباني هستن
ه است             چشمگير زنان در دوره اخير اعتراضات بر جست
اي              م آه اين نيز خود چهره اعتراضات را راديكال، و سي
ن شكل در                اعتراضي را زير سايه حاآميت نظامي به اي
اي خشن             آورده اند، آه نظام استبداد سياسي حاآم، تالشه
ام داده                       ج ان ان ي زن ن ه نشي ان و سرآوبگرانه را براي خ

روز جهاني زن امسال به اعتبار موقعيت سياسي ـ          .   است
ل                      دي ب ده اي ت ن ن ن آ ي ي اجتماعي زنان ميتواند، به روز تع

ي     .   شود ل افكار عمومي در سطح داخل آشوري و بين المل
وده اي دوره                  راض ت بر چهره و اي ميچ زنانه بودن اعت
ي و                            ات پ ز خود سم ي م ن ه ن م ه اي آنوني اذعان آرده، آ
گي             حمايت از اعتراضات توده اي را با پتانسيل و همبست

رده است            رخوردار آ درت       .   سياسي قابل توجه ب طه ق ق ن
راي                            ران ب ردم اي بش م ر جن ا در مسي ي م ون جنبش آن
لف                       ال مخت ان در اشك د زن ن م درت سرنگوني، حضور ق

واضح است آه جانباختن ندا آقا سلطان،       .   اعتراضي است 
 .  به سمبل اعتراضات ايندوره تبديل ميشود

 
اد                 ٨آمپين استقبال از       ع ي زن، در اب ان مارس روز جه

يك در        بسيار وسيع و با ظرفيت بااليي، با بكار گيري تكن
ري در شكل                 وت ي پ عصر تسلط انفورماتيك و صنعت آام

ه         .   ويدئوآليپ در دنياي مجازي، باال است       ت ذش اگر در گ
ي              ان هاي نه چندان دور تالش براي گراميداشت روز جه
زن با پوششهاي تبليغي و شبنامه و روابط اجتماعي انجام        
ميشد، اما امروز در دنياي مجازي ما مي بينيم آه ظرف          
ر            ت آمتر از يك ساعت سايتها و خانه هاي فيس بوك و توي

شود                    ي ا ارزش م ار ب ي نسل  .   مملول از فيلم و مطالب بس
وك و                       يس ب ه ف ان جوان امروز ما با آليك ساده اي در خ
تويتر و سايتها و وبالگها به دنيايي از تجارب و تاريخچه      

د                   ن ك ي دا م ي رسي پ م، شعر و          .   روز جهاني زن دست ل ي ف
سرودهاي انقالبي در گراميداشت روز جهاني زن فضاي        
تبليغي و آرمانخواهي براي جنبش سوسيالسيتي زنان بيش 
خود جلب                      از هر دوره اي جامعه و افكار عمومي را ب

 .  آرده است
 

جنبش برابري زنان امسال ميتواند، منشا اثر قابل توجهي         
اشد             ه ب ع . در راديكال آردن فضاي اعتراض سياسي جام

بش                   ه جن داده هاي سياسي تاآنوني در شكل دامن زدن ب
ر                 ردان ب ان و م اعتراض راديكال، در شكل تجمعات زن
ه،                          ت ذش ارزه سي سال گ ب اوردهاي م ت ون دس پايه و ست

د                     ن ا آ وف ه شك ع ام م  .   امروز ميتواند ثمر خود را در ج آ
نيستند مقاطعي از گراميداشت روز جهاني زن آه حجاب         

ا پرت          ١٣٧٩سال .   به آتش آشيده شد   ي زن ب  روز جهان
بش      آردن و سوزاندن حجاب در تاريخ اعتراضي اين جن

يت و               .   ثبت شده است   ر از ظرف دت اما، اين جنبش قدرتمن
ري   .   پتانسيلي است آه تاآنون ظاهر شده است       جنبش براب

راض خود                          رار اعت م ر است ي ب ران در حال زنان در اي
رهنگ                 ا ف پايفشاري آرده است، آه يك رژيم ضد زن، ب
ه             زن ستيز و مردساالر، با آپارتايد جنسي، با دامن زدن ب
فرهنگ ارتجاعي اسالم سياسي و عهد عتيقي در به انقياد       
ان، صف                       ه زن ان ب ل ري ط راب وق ب آشاندن اجتماعي حق
اه هاي                   گ آرايي آرده و ميليونها دالر با فعال آردن دست

 . سرآوب به مصاف جنبش زنان آمده
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قيام عليه شرايط اقتصادی.  
  

 نسان نودينيان 
 
امروز چهارشنبه، اعتصاب عمومی کشور يونان را در 

ميليون نفری، مردم، کارگران و کارکنان اين ٢ابعاد 
بر در بيشتر مراکز توليدی . کشور را در آغوش گرفت
. کار و توليد را تعطيل کردند. و محلهای کار قفل زدند

ميليون کارگر و کارکنان به اعتراض به ٢اعتصاب 
بيکارسازی وسيع، کاهش دادن دستمزدها، باال بردن 
مالياتها و باالبردن سن بازنشستگی، بار ديگر جامعه را 

در دو هفته گذشته اين دومين . در مقابل دولت قرار داد
اعتصاب سراسری و قدرتمند بخش شاغلين در يونان 

.                                                              است  
   

.  شروع شد٢٠٠٩اوج نا آرامی های يونان در دسامبر 
با شروع اين ماه اعتراضات توده های ناراضی بويژه 
جوانان و دانشجويان به مدت هشت روز شهر آتن، 
پايتخت اين کشور را با رو در روئی دولت و پليس و 

ابعاد اين اعتراضات . نيروهای انتظامی در خود گرفت
بحدی بود که مديا و رسانه های عمومی در سراسر دنيا 
به آن پرداختند و افکار عمومی را تحت تاثير قرار 
دادند و بار ديگر بعد از نا آرامی های جوانان و توده 
های زحمتکش و فقير فرانسه ابعاد اين اعتراضات در 
.آتن، جامعه اروپا و دنيا را تحت تاثير قرار داد  

 جوانان آتن به محل و دفتر محل ٢٠٠٩ دسامبر١٣در 
کار پليسی که تيراندازی او باعث کشته شدن نوجوان 
پانزده ساله شده بود حمله و با پرتاب کوکتل مولوتف و 
سنگ پرتاب کردن به اين محل بر ابعاد اين نارضايتها 

بعد از اين اعتراضات بود که جوانان و مردم . افزودند
. ناراضی توجه خود را به نواحی تجاری نزديک کردند

مردم و . خودروها را واژگون و سه بانک را سوزاندند
افکار عمومی در آتن اين نارضايتيها را بيش از آن که 

 ساله بدانند، قيام عليه ١۵واکنش به کشته شدن نوجوان 
در چند سال گذشته . شرايط اقتصادی نام گزاری کردند

جامعه يونان در غليان اعتراضات کارگران، کارکنان، 
 حزب ٢٠٠٩در اکتبر . جوانان و دانشجويان بوده است

در يک انتخابات زودرس در ” دموکراسی جديد“حاکم 
 «جورج پاپاندرو»مقابل حزب سوسياليست به رهبری 

که چيزی جز ” دمکراسی جديد“حزب . شکست خورد
فساد اداری، بيکاری را با دوره کمتر از دو ساله در 
قدرت ايجاد نکرده بود، با انتخابات زودرس جای خود 

اکنون اين حزب که با . را به حزب سوسياليست داد
وعده های احيای اقتصادی يونان بقدرت رسيده بوبد، با 
کاهش دستمزدها، باالبردن ميزان مالياتها و باال بردن 
سن بازنشستگی، افزايش بهای بنزين و سياست صرفه 
جويی اقتصادی بر ميزان بيکاری و فقر، افزوده، و با 
روانه کردن ميليونها نفر از شاغلين به منازل بدون 
پرداخت مزايا و تامين معيشت، در مقابل موج ميليونی 

.                 اعتراض و اعتصابات قرار گرفته است  
 

 ٨٨در ايران، ما در حالی به روزهای پايانی سال 
نزديک ميشويم که بيکارسازيهای گسترده در مراکز 

دولت و کارفرماهای . توليدی و کار رو به افزايش است
بورژوا در حالی به بيکارسازيهای وسيع روی آورده 
اند، که جامعه ايران دستخوش حمالت وسيع سياسی و 

سياست سرکوب و حکومت نظامی . سرکوب است
توسط سپاه پاسداران و دولت مايه دلگرمی و قوت قلب 

چنانکه در . کارفرما و سرمايه داران شده است
اينروزها بر حمالت خود عليه طبقه کارگر و 

دسته دسته در مراکز کار . مزدبگيران جامعه افزوده اند
و توليدی از جمله در صنايع ماشين سازی و پروژه 
های ساختمانی بر ميزان اخراج و بيکارسازيها افزوده 

با موج بيکارسازيها، امسال مشکالت طبقه . اند
 کارگر 
 
به مراتب وسيع تر و عميق تر از گذشته، از جمله 
مساله افزايش دستمزدها، و عدم پرداخت حقوق و 
مزايای پرداخت نشده، بر صحنه سياسی و اجتماعی 

طبقه کارگر و مزدبگيران و . جامعه سنگينی ميکند
شاغالن در ابعاد ميليونی در معرض تحميل زندگی 
.به مراتب سخت تر و فالکت بيشتری قرار دارند  

تعيين حداقل دستمزد در سال ” انتظار“کارگران در 
شواری عالی کار در اسفند ماه سال . هستند١٣٩٩

هزار تومان ٢۶٣گذشته حداقل دستمزد کارگران را 
درصدی افزايش ١٠٠و امسال ميزان . تعيين کرد
. هزار تومان را مطرح کرده است۵٢٠دستمزدها 

در حاليکه خط فقر مطلق طبق آمار رسمی دولت و 
هزار تومان ٨۵٠کارشناسان آکادميکی در تهران 

هزار تومانی در ٢۶٣تعيين دستمزد . تعريف شده بود
سال گذشته با اعتراضات بخشهای مهمی از تشکل و 
سنديکاهای کارگری از جمله سنديکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارگران 
کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد 
کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز 

امضای تومار و ارسال اين . کرمانشاه روبرو شد
با . اعتراضات بخشی از اعتراض سازمانيافته بود

اين وجود طبقه کارگر و کارکنان جامعه موفق به 
بکرسی نشاندن مطالبات پايه ای تر و تعيين دستمزد 
بر اساس تامين زندگی و معيشت کارگران که بر 
اراده و تصميم جمعی کارگران در مراکز توليدی و 

بيش از . صنعتی و کار متکی بوده باشد، نشدند
درصد از خانواده های کارگر بصورت مستاجر ٧٠

. با پرداخت کرايه خانه های گزاف زندگی ميکنند
 حتی کفاف پرداخت اجاره خانه ٨٨دستمزدهای سال 

اين در حالی است که بر ميزان افزايش . ها را نميکند
قيمتها، از جمله مواد خوراکی و تامين سبد زندگی 
روزانه از اقالم نان، گوشت، تخم مرغ، سبزيجات و 

نرخ تورم . امکانات تامين خوراکی افزوده شده است
و گرانی سر به فلک کشيده، قدرت خريد و تامين 
و . مايحتاج زندگی روز مره کار شاق و سختی است

چند ميليون از کودکان . از سفره رنگين خبری نيست
و نوجوانان بر اثر افزايش فشار اقتصادی و فقر 
مجبور به ترک تحصيل شده و روانه بازار کار شده 

.                                                             اند  
 
اگر در کشور يونان اعتصابات ميليونی در دو سال 
گذشته منجر به کناره گيری دولت و روی کار 
آوردن حزب سوسياليست با وعده شکوفايی اقتصادی 

با ” اقتصادی“و دولت وعده شکوفايی . منجر شد
بيکارسازيهای وسيع، و پايين نگه داشتن دستمزدها 
و باالبردن مالياتها و سن بازنشستگی به مصاف 

در ايران . شاغالن و طبقه کارگر و مردم رفته است
اوضاع اقتصادی، خط فقر و فالکت، بيکارسازی و 
فساد اداری و مالی به مراتب خشن تر و عميق تر از 

اگر در يونان التهاب فضای سياسی از . يونان است
چند سال گذشته به موج نارضايتی ها افزوده است، 
جوانان و دانشجويان با تظاهراتهای خشن و تعرضی 
در مقابل دولت و پليس قرار ميگيرند، دولت را 
وادار به عقب نشينی ميکنند، شاغلين و طبقه کارکن 
جامعه اقتصاد دولت و سرمايه داران را فلج ميکنند، 
افکار عمومی در سطح دنيا و اروپا را متوجه وخيم 

اما در ايران امروز ما . بودن جامعه يونان کرده اند
شاهد موج اعتراضات جوانان، دانشجويان و مردمی 
در ابعاد ميليونی هستيم که اين اعتراضات بر کل 

هيئت حاکمه و دستگاه مخوف و نظامی حاکم دولت و نظام  
سياسی و مذهبی سنگينی ميکند، ابراز وجود طبقه کارگر، 
جوانان و دانشجويان برای به زير کشيدن دولت و نظام 
سياسی و اسالمی جمهوری اسالمی به مراتب از جامعه 

.                                  يونان مهياتر و مساعدتر است  
 

، بارديگر طبقه کارگر و ٨٨در روزهای پايانی سال 
مزدبگيران جامعه در مقابل مصاف مهم و طبقاتی قرار 

طبقه کارگر و کارکنان ميليونی جامعه همراه با . گرفته اند
توده ميليونی جوانان و دانشجويان با شروع دور جديد از 
مبارزه برای افزايش دستمزدها، نه تنها به تشکلهای مجمع 
عمومی و اراده و تصميم خود در اين مجامع بايد متکی 
باشند، اما ميتوانند در شکل وسيع و توده ای با فراخوان به 
اعتصاب و تظاهراتهای توده ای بر موج اعتصاب و 

درسهای اعتصابات کارکنان و . نارضايتی های بيفزايند
طبقه کارگر در يونان، برای سازماندهی قيام عليه شرايط 
.اقتصادی به اندازه کافی مفيد و آموزنده هستند  

)                          آلمان(کلن٢٠١٠فوريه  ٢۴  

 
!نزاع دو جناح حکومتی با هم و جنگ مشترک آنها با مردم  
 مجيد حسينی
نزاع و اختالف دو جناح جمهوری اسالمی به جائی رسيده است  
که هيچکدام از دو جناح حکومتی نمی توانند در مقابل هم کوتاه 

کوتاه آمدن جناح اپوزيسيون سرشان را به باد ميدهد و . بيايند
عقب نشينی خامنه ای و احمدی نژاد از اعدام و جنايت و شکنجه  
. هجوم گسترده مردم به نهاد های دولتی را بدنبال خواهد داشت
مشکل نظام اين است که نه سياست سرکوب اش کارساز است و 

می تواند ” اصالح طلب“قابل تحمل برای مردم و نه جناح اسالم 
مردم با اصل نظام مشکل دارند و دولت . مردم را راضی کند

اسالمی نوع خامنه ای و ميرحسين موسوی و کروبی را نمی 
خواهند و اين نخواستن را در اعتراضات خيابانی خود بدنيا نشان 

در . همگان اذعان دارند که مردم از اينها عبور کرده اند. داده اند
طی اينمدت اختالفات و چند دستگی و تشتت در نهادهای مختلف 

هم در جناح خامنه . دولتی شدت بيشتر يافته و وسيع تر شده است
ای شکاف ايجاد شده و اختالفات هست و هم در درون جناح 

اکنون مسئله عمده جامعه، . اپوزيسيون رسمی و خانوادگی آن
و يا   مسئله دوجناح، مسئله مردم، مسئله بقاء دولت اسالمی

اعتراضات و نارضايتی مردم و حضور  . سرنگونی آن است
ميليونی آنها در صحنه مبارزه راه پس و پيش رفتن از دولت را  
گرفته و جناحها و باندهای مختلف درونی رژيم را به جان هم 

.                     انداخته است  
 
تشخيص بن بست نظام اسالمی و اورژانسی بودن اوضاع بر  

اينها  . ميزان تقالهای کروبی و ميرحسين موسوی افزوده است
مجبورند خود را مخالف سرکوب، اعدام، دستگيرها و شکنجه 
. بخصوص اگر از جمع وابسته به جناح خودشان باشد نشان دهند
. مجبورند خود را بيشتر از مردم مخالف جناح حاکم نشان دهند
متوجه اند مردم در وسط صحنه اند و آنچه را که قبال هر دو 
جناح مشترکا در ابعاد بسيار گسترده تر و با شدت بسيار بيشتر 
از اين عليه مردم بکار بردند و زدند و کشتند امروز نه تنها 

اضافه بر  . جواب نمی دهد خشم مردم شعله ور تر خواهد کرد
اينها جناح موسوم به اصالح طلب با ظرفيت های جنايتکارانه و 
آدمکشی جناح حاکم آشنائی دارد و متوجه معنی و عواقب 

بدين . هستند” فتنه“تهديدهای انتقام جويانه طرف مقابل از جناح 
ترتيب مسئله حفظ نظام اسالمی و بدر بردن آن از زير ضرب 
 مردم و حفظ مهرهای جناح
  
موسوم به اصالح طلب از تيغ انتقام اصولگرايان، اين جناح را 
هم چون آن ديگری به يک راه غير قابل بازگشت سوق داده 

.      دعوای اين دوجناح قابل مصالحه و آشتی با هم نيست  . است
                        
 
صدور بيانيه های پشت سرهم از طرف ميرحسين موسوی و 
مهدی کروبی و تعداد ديگری از رانده شدگان حکومتی بدنبال  

.  تاکتيکی بود دو لبه از طرف اين جناح١٣٨٨ ديماه ۶وقايع 
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يکی برای جلو گيری از رشد راديکاليسم جنبش اعتراضی 
و محدودنش در چهار چوب خواستهای مندرج در بيانيه 
ها، دوم برای نشان دادن خاصيت خود به جناح خامنه ای 
در مهار کردن جنبش اعتراضی و محدود کردنش به 

به همين خاطر همزمان با . چهارچوب قوانين اسالمی بود 
سر تعضيم خم ” امام“اين اقدام جملگی اينها در برابر 

ساختار  “کردند و دولت احمدی نژاد را برسميت شناختند و 
را مورد حمله تبليغاتی خود  ” افراط کاران“و ” شکنان

 بهمن نزديک می شويم شدت و ٢٢هر چه به . قرار دادند
غلظت حمالت اپوزيسيون رسمی دولتی، از جمله مهدی 

و همان   کروبی و ميرحسين موسوی به مردم باال ميگرد
اراجيف و اتهاماتی را که خامنه ای و احمدی نژاد و 
وزارت اطالعات و سران سپاه و بسيج به مردم نسبت 

در اين روزها دوجناح رژيم در  . ميدهند تکرار ميکنند
همراهی با سرکوبگريها گسترده جناح حاکم، حمالت 

وزارت . تبليغی و روانی عليه مردم را به اوج رسانده اند
اطالعت و رسانه های دولتی مردم معترض را به 
سازمانهای جاسوسی و يا وابسته به خارجيان معرفی   

هم با همين زبان ” اصالح طلب “مهرهای اصلی . ميکنند
رو به مردم صحبت ميکنند و کرده اند و هر آنکسی را که 
مطابق ميل و فرمايشات آنها نجنبد و مطيع آنها نباشد، 

، ”عوامل نفوذی“شعار راديکال و انقالبی سر دهد بنام 
بعنوان نمونه مهدی . زير حمله گرفته اند” مشکوک“

 چنين ٢٢ راجع به ١٣٨٨ بهمن ١۴کروبی در بيانيه 
:                                                 نوشته است  

 
طرح مباحث ديگر به جز خواسته بحق و قانونی، ” …. 

انحراف از مسير است و اين خواست مخالفان اين جنبش و 
در مواردی ساخته و پرداخته آنان يا عوامل نفوذی می 

.                                    خط تاکيد از من است.” باشد
                       
 

 بهمن ١٣ميرحسين موسوی در گفتگو با سايت کلمه 
چنين ” پيرامون مسائل مهم کشور“تحت عنوان  ١٣٨٨

”:                                            گفته است  
 

ولی اينکه وسط معرکه بحث هايی به ميان کشيده شود که “
با اعتقادات و دين و ايمان مردم ناسازگاری دارد، 

.خط تاکيد از من است.” مشکوک است  
اين آقايان عمری را در بنياد نهادن جمهوری اسالمی 
صرف کرده اند و از جمله سران دست اول نظام در 
. جريان قتل عام زندانيان سياسی و سنگسار زنان بوده اند

محاکمه سران اين رژيم و از جمله اين دو نفر يکی از 
اقداماتی است که بدنبال سرنگونی اين دولت بايد در 

مردم . دستور مردم و دادگاهای عادالنه آنها قرار بگيرد
انتقامجو نيستند، اما اين آقايان بايد از مردم متشکر باشند، 
نمک شناس باشند که در سايه مبارزات آنها تا به امروز از 

مردم حق دارند از . انتقام طرف مقابل مصون مانده اند
و ريختن خون   شکافی که به قيمت فداکاريهای فراوان 

هزاران نفر از انسانهای مبارز و در نتيجه اعتراضات  
خيابانی ايندوره در ميان سران رژيم انداخته اند بنفع پيش 

اگر مردم فشار نمی آوردند . برد مبارزات خود بهره گيرند
 ديگر ٣٠نمی انداختند اين دو جناح ” خطر“و نظام را به 

با هم می ساختند و ماشين جنايت شان کار می 
. اختالف بين جناحها حاصل مبارزات مردم است   .کرد

ساختار  “عظمت و شکوهمندی مبارزات مردم در 
آن، در ضديت آن با اسالم ” افراط کاری“، آن در ”شکنی

سياسی، در زير پا نهادن قوانين متحجر اسالمی و در شور 
و هيجان انقالبی و افق آن برای بزير کشيدن آدمکشان 
   .اسالمی و نظام مستبد مذهبی آنها است

دعوای اين دو جناح و موقيعت فعلی آنها موقعيتی تحميل 
هر دوی اين جناحها راهی بجز پا . شده بر آنها است

فشاری و اصرار بر راه حلهای خود برای نجات جمهوری 
راههائی که از موضع جناحی آنها درست . اسالمی ندارند

اند، اما هيچکدام نمی تواند مشکل بقاء جمهوری اسالمی 
نه طريقه سرکوب خامنه ای و احمدی نژاد و . را حل کند

نه طريقه تعديل نظام اسالمی و رنگ و روغن کردن آن 
اصلی   مشکل. قادر به نجات اين دولت جنايتکار است

نظام دعوای اين دو جناح با هم نيست، مشکل کليت نظام و 

پس از آشتار آارگران بي سالح، حكومت تدارك تسليم پاريس را آغاز              
 . ميكند
پس از چهار ماه مبارزه ي آارگران، پاريس تسليم پروسي             :  ژانويه٢٨

در حالي آه تمام نيروهاي منظم خلع سالح ميشوند، گارد                 .  ها ميشود 
ملي اجازه داشت سالح هاي خود را نگهدارد و مردم پاريس هم مسلح                 
مي مانند و فقط امكان تصرف بخش آوچكي از شهر را به پروسي ها                   

 . دادند
برگزاري انتخابات در فرانسه آه اآثر ساآنان آشور از آن بي           :  فوريه٨

 .خبرند
دوسوم نمايندگان  .  مجلس ملي جديد در بوردو افتتاح مي شود       :  فوريه١٢

 . محافظه آار و خواهان پايان جنگ هستند
 . آدلف تي ير را به عنوان رئيس قوه ي مجريه انتخاب ميكند: فوريه١٦
در ورساي، معاهده مقدماتي صلح بين تي تر و ژول فاور از       :  فوريه٢٦

فرانسه آلزاس و     .  يك سو و بيسمارك از سوي ديگر امضا مي شود                   
لورن شرقي  را به آلمان واگذار ميكند و مبلغ پنچ ميليارد غرامت مي                    

خروج آلمان از مناطق اشغالي به تدريج و به نسبت تاديه ي                    .  پردازد
در ١٨٧١ مه   ١٠معاهده نهائي در تاريخ     .  مبلغ غرامت صورت ميگيرد   

 . فرانكفورت امضا شد
پس از ماه ها درگيري و تحمل سختي ناشي از ورود                 :   مارس ٣ تا    ١

ارتش آلمان به شهر و تسليم بي وقفه حكومت، آارگران پاريس واآنشي            
گارد ملي طغيان مي آند و يك آميته مرآزي           .  خشم آلود نشان مي دهند     

 .تشكيل مي دهد
مجلس ملي يك قانون در مورد به تاخير انداختن پرداخت وام : مارس١٠

مطابق اين قانون پرداخت وام هائي آه            .  هاي معوقه تصويب مي آند       
 صورت گرفته را مي        ١٨٧٠ نوامبر    ١٢ اوت و      ١٣تعهد آن ها بين        

اين قانون به ورشكستگي بسياري از خورده             .  توان به تاخير انداخت      
 . بورژواها منجر مي شود

با وجود ناآرامي ها در پاريس،      .  مجلس ملي جا به جا ميشود     :  مارس١١
 .مارس در ورساي مستقر مي شود٢٠حكومت در 

آدلف تي ير در تالش براح حلع سالح پاريس، سربازان                    :  مارس١٨
ارتش منظم را به پاريس اعزام مي آند، ولي آنها به آارگران پاريس                    

ژنرال ها آلود   .  مي پيوندند و از اجراي فرمان آتش خودداري مي آنند           
مارتنِِِ  لكنت و ژاك لئونار آلمان توما توسط سربازان تحت فرمان خود           

بسياري از سربازان با مسالمت از پاريس خارج مي               .  به قتل ميرسند   
تيِ  ير خشمگين از چنين         .  شوند و عده اي هم در همان جا مي مانند               

 . رويدادي جنگ داخلي را آغاز مي آند
شوراي شهرداري ـ آمون پاريس ـ توسط شهروندان پاريس :  مارس ٢٦

آمون شامل آارگراني مي شود آه در بين آن ها                     .  انتخاب مي شود    
 . پيروان انترناسيونال، پرودن و بالنكي وجود دارند

آميته مرآزي گارد ملي آه تا آن زمان وظايف حكومت را               :  مارس٢٨
 »پليس اخالق  «انجام مي داد، پس از صدور فرمان انحالل دائمي                        

 .استعفا مي دهد
گارد .  آمون نظام وظيفه و ارتش دائمي را ملغي مي آند                 :  مارس٣٠

ملي تنها نيروي مسلحي است آه همه افراد قادر به حمل سالح در آن                     
آمون آليه ي اجاره خانه هاي معوقه را از اآتبر                   .  ثبت نام مي آنند      

در همان روز اعتبارنامه ي             .   مي بخشد      ١٨٧١ تا آوريل          ١٨٧٠
خارجياني آه براي عضويت آمون انتخاب شده اند، تاييد مي شود؛                       

 .زيرا پرچم آمون پرچم جمهوري جهاني است
آمون اعالم ميكند آه باالترين حقوق دريافتي يك عضو آمون :  آوريل١

 . فرانك تجاوز نمي آند٦٠٠٠از 
جهت سرآوب آمون پاريس، تي ير به بيسمارك متوسل مي                :  آوريل٢

شود تا اسراي جنگي فرانسه را آه اآثرا در ارتش هائي خدمت مي                        
آردند آه در سدان و مدس تسليم شده بودند، به ارتش ورساي تحويل                     

ميليارد غرامت با اين درخواست         ٥بيسمارك در ازاي پرداخت         .  دهد
پاريس .  ارتش فرانسه محاصره پاريس را آغاز مي آند     . موافقت مي آند 

تحت بمباران مداوم قرار مي گيرد و آن هم توسط همان آساني آه                           
بمباران پاريس توسط پرروسي ها را بعنوان توهين به مقدسات محكوم              

آمون جدائي آليسا از دولت، الغاي هرگونه آمك مالي                   .  آرده بودند  
دولت به مقاصد مذهبي و تبديل تمام اموال آليسا به اموال دولت را                         

 . مذهب امري صرفا شخصي اعالم مي شود. مقرر آرد
در تالش براي جلوگيري از تيرباران آمونارها توسط                          :  آوريل٥

بر اساس  .  ورساي، يك اليحه قانوني در مورد گروگان ها تصويب شد             
اين تصويب نامه همه ي آساني آه به داشتن ارتباط با حكومت در                           

اين تصميم هرگز اجرا . ورساي متهم مي شدند، گروگان اعالم مي شدند
 . نشد
گارد ملي بيرون آورده و در ميان         ١٣٧گيوتين توسط گردان     :   آوريل ٦

 . شادي عظيم مردم سوزانده شد
در هفتم آوريل ارتش ورساي گدار سن در نويي را در جبهه                :  آوريل٧

 در عكس العمل به سياست . ي غرب پاريس تسخير آرد

دو جناح خانوادگی اش جنبش اعتراضی مردم 
فشار مردم در دولت اسالمی . سرنگونی آن است  برای

شکاف انداخته و توان سرکوب آن را پائين آورده و بخشی را 
جناح ميرحسين . در مقابل بخش ديگرش قرار داده است

موسوی و مهدی کروبی ميخواهند جنبش اعتراضی مردم را 
مهار کنند و نگذارند پا را از چهارچوب اصول و موازين   

موقعيت ضعيف و . اسالمی و قانون اسالمی بيرون بگذارد
ضربه پذير اين جناح در برابر با جناح رقيب، برخورد فعال 
. احتياط آميز آنها به جنبش اعتراضی مردم را توضيح ميدهد
اما بهر ميزانی که راديکاليسم جنبش اعتراضی باالتر برود 
.      لحن و گفتار واقعی سران اين جناح نمايان تر خواهد شد 
          
 
 

 بهمن امسال، روز تالقی ٢٢.  بهمن مانده است٢٢دو روز به 
نزاع دو جناح  . و زور آزمائی چند نيرو در برابر هم است

.       حکومتی با هم و تقابل جبهه مردم با کليت نظام اسالمی
                                              
 مجيد حسينی
                                          

٢٠١0فوريه  ٩  
 

 !آمون فنا ناپذير است
.  سال از زمان اعالم موجوديت آمون پاريس ميگذرد                ١٣٩
 . ١٨٧١ مارس ١٨

اهميت آمون تنها در اين نبود آه براي نخستين بار پرولتاريا              
در يك آشور، ولو براي دوره اي بسيار آوتاه، قدرت سياسي             

نه فقط اقدامات فوري اقتصادي و                  .  را در دست گرفت          
اجتماعي آمون، بلكه خود آمون، به مثابه يك شكل حكومتي               
آه در آن دموآراسي مستقيم توده ها بدون تفكيك امور مقننه و            
مجريه، به عمل درآمد، منبع غني اي براي تدقيق تئوري و                   

ما تاآنون  .  برنامه مارآسيستي در انقالب پرولتري فراهم آرد       
در دو بخش، فصلهايي از آتاب با ارزش و يكي از اسناد با                    

نوشته ليساگاره   "  تاريخ آمون پاريس    "اتكا جنبش آارگري        
در اين آتاب با       .   را مجددا منتشر آرده ايم           ١٨٣٠ـ   ١٩٠١

آمون پاريس   .   را مي بينيد       ١٨٧١ارزش روزشمار سال           
عليرغم وجود آوتاه بودن حياتش موفق بانجام اقداماتي شد آه           

. مفهوم حقيقي و اهداف آنرا باندازه آافي مشخص ميسازد                   
آمون تسليح عمومي را جانشين ارتش سنتي ـ اين ابزار                          

آليسا را از دولت جدا آرد و           .  بالاراده طبقات حاآمه ـ نمود      
يعني مستمري اي را آه دولت به آشيش            (بودجه هاي مذهبي   

سيستم . آار شبانه نانواها موقوف شد. حذف آرد) مي پرداخت
جرائم پولي يعني اين تاراجگري آه بصورت قانون درآمده                 
بود، ملغي گرديد و باالخره آن تصويب نامه معروف صادر               
گرديد آه بر مبناي آن تمام آارخانه ها، آارگاهها و موسساتي            
آه صاحبان قبلي شان آنها را رها آرده بودند و يا تعطيل                         
نموده بودند، به سازمانهاي تعاوني سپرده شدند تا آنها را                       

و در عين حال آمون      .    دوباره براي امر توليد بكار بياندازند       
براي آنكه خصلت خود را بعنوان يك حكومت واقعا دمكراتيك           
و پرولتري به اثبات رسانده باشد، مقرر داشت آه حقوق هيچ              
يك از آارمندان اداري و دولتي نبايد بيش از دستمزد عادي                  

فرانك ٦٠٠٠آارگران بوده و تحت هيچ عنواني نبايد بيشتر از 
تمام اين اقدامات باندازه آافي شهادت از آن ميدادند آه              .  باشد

آمون براي دنياي قديم ـ آه  براساس به نوآري گرفتن و                         
باين جهت   .  استثمار بنا شده بود ـ خطر مرگباري ميباشد                   

جامعه سرمايه داري تا زمانيكه پرچم پرولتاريا برفراز شهر              
امر آمون امر    .  پاريس در اهتزاز بود، خواب راحتي نداشت         

انقالب اجتماعي است، امر رهائي آامل سياسي و اقتصادي               
زحمتكشان است، امر پرولتارياي جهاني است و باين مفهوم              

 .آمون فنا ناپذير است
 )آلمان(نسان نودينيان آلن

 ٢٠١٠مارس ٨
ـ ١٩٠١«بخش دوم، نوشته ليساگاره         !  تاريخ آمون پاريس      

١٨٣٨ ( 
  ١٨٧١سال 
پرولتارياي پاريس و نفرات گارد ملي در                           :  ژانويه٢٢

تظاهراتي آه به ابتكار بالنكيست ها برگزار شد، شرآت                       
آن ها خواستار سرنگوني حكومت و برقراري آمون            .  آردند
 گارد متحرك بريتاني      »حكومت دفاع ملي   «به دستور    .  شدند

. آه از شهرداري حفاظت ميكرد به سوي تظاهر آنندگان آتش          
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 !ادامه  کمون فنا ناپذير است 
اين آار بالفاصله بلوف از آب در مي آيد و          .  تيرباران آمونارها ي دستگير شده، آمون سياست چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان را اعالم و تهديد به مقابله به مثل مي نمايد                           

 . آارگران پاريس هيچ آس را اعدام نمي آنند
هر آن چه به حوزه ي وجدان فردي تعلق         «در يك آالم مقرر مي شود آه      . در يك اليحه قانوني هر گونه نشانه، تصوير، دگم و دعاي مذهبي از مدارس بيرون رانده مي شود:  آوريل ٨

 . اين تصويب نامه به تدريج اجرا مي شود.  از مدارس خارج گردد»دارد
 .در حمله اي در جنوب پاريس، ارتش فرانسه با خسارات زيادي توسط ژنرال اودو به عقب رانده مي شود:  آوريل١١
 از توپ هاي غنيمتي ساخته شده بود، بعنوان نشانه شوينيسم و تحريك               ١٨٠٩آمون تصميم مي گيرد آه ستون پيروزي در ميدان واندوم را آه پس از فتوحات ناپلئون در                    :   آوريل ١٢

 .مه به اجرا درآمد١٦اين تصويب نامه در . نفرت ملي، تخريب آند
مارگران درجه اول ـ    آمون آار شب نانواها را غدغن مي آند و همچنين آارت ثبت نام آارگران را آه از آغاز امپراتوري دوم منحصرا توسط منصوبين پليس ـ اين استث                              :   آوريل ١٦

 . صدور آارت ثبت نام آارگران به شهرداري هاي بيست ناحيه ي پاريس واگذار مي شود. اداره مي شد را ملغي مي نمايد
بالنكي آه دوباره به    تي ير مذاآرات مربوط به درخواست آمون مبني بر مبادله ي اسقف اعظم ژرژ داربوا و آليه آشيش هائي آه در پاريس گروگان بودند با تنها شخص                        :  آوريل ٢٣

 آوريل، يكي از صحنه هاي بزرگ آشتي جوئي خود را به نمايش                 ٣٠با چشم انداز نزديك شدن انتخابات         .  عضويت آمون انتخاب شده بود و در آلروو زنداني بود، را قطع مي آند                 
من اين را بارها    .  هيچ توطئه اي عليه جمهوريت وجود ندارد مگر توطئه پاريس آه ما را به ريختن خون فرانسوي ها وادار مي آند        «: تي ير از تريبون مجلس فرياد بر آورد.   گذاشت

 . عضو هم بدست نياورد٣٠٠٠٠) يعني حزب نظم( عضو شوراي شهر اتحاد لژيتيمست ها، اورلئانيست ها و بناپارتيست ها٧٠٠٠٠٠  از ».....و بارها تكرار ميكنم
 . دارد، صادر مي آندآمون دستور تعطيل گروخانه ها را به اين دليل آه وسيله ي استثمار آار هستند و با حق آارگران بر ابزار آار خود و حيثيت شخصي شان تناقض :  آوريل٣٠
 .  ساخته شده بود، را صادر مي آند١٦آمون دستور تخريب محراب ندامت آه در استغفار از اعدام لوئي : مه٥
 . دژايسي آه در اثر آتش توپخانه و بمباران آامال با خاك يكسان شده است، به تصرف ارتش  فرانسه در مي آيد: مه٩
 .) مه از تصويب مجلس ملي مي گذرد١٧اين معاهده در . (معاهده صلح منعقده در فوريه حاال بعنوان معاهده فرانكفورت به امضا مي رسد:  مه١٠

، به افتخار پيروزي هاي فرانسه ناپلئوني در پاريس از برونز حاصل از توپ هاي غنيمت گرفته شده                   ١٨١٠ و   ١٨٠٦اين ستون بين سالهاي     .  ستون واندوم واژگون مي شود    :   مه ١٦ 
 . از دشمن در پاريس بر پا شد و در راس آن مجسمه ي ناپلئون قرار داشت

پروسي ها آه دژهاي شمال و شرق پاريس را در دست داشتند به سربازان ورساي اجازه مي دهند آه از طريق                             .   مه وارد پاريس مي شوند       ٢١سربازان ورساي در     :   مه ٢٨تا  ٢١
در نتيجه، در نيمه    .  آارگران پاريس در اين جناح نيروي اندآي داشتند    . امالك شمال پاريس آه مطابق قرار داد آتش بس براي آنها منطقه ي ممنوعه بود، به سمت پاريس پيشروي آنند 

.  و سرسختانه تر مي شد      غربي پاريس ـ شهر تجمل ـ مقاومت ضعيفي صورت گرفت و هر چه سربازان به نيمه شرقي پاريس ـ شهر آارگران ـ نزديك تر مي شدند مقاومت قوي تر                                 
. اين عمليات توسط مارشال ماآماهون رهبري مي شد آه بعدا به رياست جمهوري فرانسه رسيد                .  ارتش فرانسه هشت روز را به آشتار آارگران و تيراندازي به غير نظاميان گذراند               

 .   به تبعيد فرستاده شدند٧٠٠٠٠نفر زنداني گرديدند و ٣٨٠٠٠؛ )نفر٣٠٠٠٠حدود (چند ده هزار آارگر و آمونار بي محاآمه تيرباران مي شدند

 در حاشيه سه خبر  
 سال حاکميت خود و خصوصا در کردستان برای 30رژيم در طول . عموم مردم و بويژه فعالين کارگری و جنبشهای ديگر اجتماعی در کردستان با اين ترفند رژيم آشنائی دارند

در جهت فعاليتهای آنها    و ايجاد مانعمقابله با جنبشهای اجتماعی از اقدام به دستگيری و اعدام تا زندانی و تهديد و دست بسر کردن فعالين اين جنبشهای اجتماعی در جهت ترساندن
.از هيچ اقدام سرکوبگرانه ای کوتاهی نکرده است  

يری و زندانی کردن محمود دستگيريهای هر ساله در ايام اول مه و در يکی دو سال اخير اجرای احکام شالق زنی به فعالين و رهبران اول مه ها در شهر های کردستان دستگ
ن کارگران نيشکر هفت تپه صالحی به جرم تالش برای متشکل کردن کارگران، زندانی کردن و توطئه های تروريستی عليه منصور اسانلو در زندان و دستگيری هفت تن از رهبرا

.از جمله آخرين موارد از چنين اقدامات رژيم اسالمی است   
سمهای خود نشان داده اند که اين رهبران جنبشهای اجتماعی و کارگران و زنان نيز برای مقابله با اين روشهای رژيم با تالش برای ايجاد تشکلهای کارگری و يا با برگزاری مرا

 مارس با چنين تهديداتی رژيم می خواهد همان سياستها را برای مقابله با 8در آستانه . سياستها تا کنون نتوانسته آنها را از دفاع از حق و حقوق انسانی و ابتدايشان باز دارد
 مارس 8 مارس به پيش ببرد و بطور يقين اين ترفندها از جانب رهبران و فعالين با تجربه اين جنبشها و با تالش برای برگزاری مراسمهای 8برگزاری مراسمها و مناسبت های 

.خنثی خواهند شد  
 

در رابطه با مطالبات زنان و مطالبات اجتماعی از جمله ممنوعيت اعدام ، آزادی "  مارس 8قطعنامه جمعی از فعالين شهر سقز به مناسبت روز " در خبر ديگری از شهر سقز در 
قطعنامه فوق يادآور قظعنامه های سالهای پيش اول مه ها و روز زنان در شهر های کردستان . تمامی زندانيان سياسی ، آزادی پوشش و چندين خواست ديگر مهم زنان آمده است 

ماعی نخواهد توانست اين اين جنبش نيرومندی است که در سرتاسر ايران و در کردستان ادامه دارد و تالشهای مذبوحانه رژيم برای تهديد و دستگيری فعالين جنبشهای اجت. است
.دست تمامی فعالين و رهبران اين جنبشها را بايد بگرمی فشرد و برای آنها درود فرستاد. جنبش را به سکوت وا دارد  

:در خبر ديگری آمده است   
."مادران ناپديدشدگان آرژانتينی که معروفيت جهانی دارند، با مادران عزادار ايرانی اعالم همبستگی کرده اند"   

و لغو حکم اعدام است اعالم پشتيبانی مادران آرژانتينی که به مادران ميدان مه مشهورند در همبستگی  با مادران عزادار در ايران که خواستشان آزادی فوری کليه زندانيان سياسی 
مردم آزاديخواه دنيا متوجه اند که مردم در ايران و مادران . اين اقدام گوشه ای از توجه و حمايت بين المللی مردم دنيا را به مبارزات مردم در ايران نشان می دهد. کرده اند

با وجود سرکوبگريها و دستگيريهای و زندان و تهديد تعداد زيادی هر هفته به تجمع خود برای اعتراض . عزادار به جنگ يکی از جنايتکارترين دولتهای کره زمين بپا خواسته اند
از مادران مبارز در  پشتيبانی مادران ميدان مه آرژانتين. به توحش اسالمی دور هم جمع ميشوند و اين اقدام آنها بخشی از مبارزات مردم برای رهائی از شر دولت اسالمی است

.ايران نمايشی از سمپاتی و همراهی عمومی و جهانی است و  جايگاه مهم و اجتماعی اعتراضات مردم ايران به نشان می دهد  
اين خواست، . گرديده است مارس و مناسبتهای ديگر در ايران به روز اعتراض و مبارزه و مکانهايی برای اعتراض عليه حکم اعدام و خواست آزادی زندانيان سياسی تبديل 8

.خواست واقعی ميليونی مردم در ايران است  
بداد مذهبی در ايران و بی عدالتی قطعنامه فعالين اجتماعی در سقز، حواست مادران عزادار، پشتيبانی مادران ميدان مه در آرژانتين صف مشترک ما مردم آزاديخواه  بر عليه است

.در جهان است  
 زنده باد فعالين اين جنبش ها
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